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Vieną birželio dieną

Nueikite vieną vasaros rytą į krantinės prieplauką ir 
pažiūrėkit, ar nematyti ten balto garlaiviuko, pa-

vadinto „varnų sala i“. Jeigu rasit, tai ir bus tas, kurio 
jums reikia, beliks tik sėsti į jį. Lygiai dešimtą valandą 
jis sušvilpia ir atbulas ima trauktis nuo kranto, mat to-
kiu laiku leidžiasi į savo įprastinę kelionę, kuri baigiasi 
salyne prie pat atviros jūros. „varnų sala i“ – vikrus gar-
laivis, tikslas jam aiškus, šiuo keliu jis kursuoja daugiau 
kaip tris dešimtis metų po tris kartus per savaitę, gal net 
nežino, kad skinasi vagą, nepanašią į jokią kitą pasauly-
je. Per plačias įlankas ir siaurus užutėkius, pro šimtus 
žalių salų ir tūkstančius pilkų šcherų atkakliai pūškuoja 
pirmyn  – čia nelabai paskubėsi, ir saulė kybo jau visai 
žemai, kai jis sustoja paskutinėje prieplaukoje, varnų sa-
loje – nuo šios salos ir pats gavo pavadinimą. Toliau ke-
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liauti nėra reikalo. Už varnų salos prasideda atvira jūra 
su plikomis uolėtomis salelėmis, ten niekas negyvena, tik 
gagos, žuvėdros ir kitokie vandens paukščiai.

O varnų saloje gyvena žmonės. nelabai daug. Gal 
pora dešimčių. suprantama, žiemą. vasarą privažiuoja 
vasarotojų.

viena tokia vasarotojų šeima plaukė garlaiviu kaip 
tik tą birželio dieną. Tai tėtis ir keturi vaikai, jų pavar-
dė Melkersonai, iš stokholmo, ir nė vienas iki šiol dar 
nebuvo matęs varnų salos. Užtat visi degė nekantrumu, 
ypač Melkeris, tėtis.

– varnų sala,  – pasakė jis.  – Man patinka pavadini-
mas. Užtat ir išsinuomojau šičia.

Malina, devyniolikmetė duktė, dirstelėjo į jį ir palin-
gavo galvą, tai bent lengvabūdis tėtė! Greit jam sukaks 
penkiasdešimt, bet naivus kaip vaikas, o nerūpestinges-
nis dar ir už savo sūnus. Štai stovi nerimastaudamas lyg 
mažylis per kūčias ir tikisi, jog visi netvers džiaugsmu, 
kad jis sumanė išsinuomoti vasarvietę varnų saloje.

– Tu nebūtum tu,  – pasakė Malina,  – kas gi taip su-
galvos, jei ne pats – išsinuomoti vasarvietę saloje, kurios 
niekad nesi matęs, ir tik todėl, kad patiko pavadinimas.

– Man regis, kad visi žmonės taip daro, – gynėsi Mel-
keris, bet paskui nutilo ir susimąstė. – O gal reikia, kad 
būtum rašytojas ir šiek tiek kuoktelėjęs, antraip šito ne-
sugalvosi? vien pavadinimas... varnų sala, cha cha! kiti 
žmonės gal pirma atvažiuoja ir pasižiūri.
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– Aišku, dauguma taip daro! Bet tik ne tu!
– kaipgi, va ir aš važiuoju, – šaltai pasakė Melkeris. – 

važiuoju ir pasižiūrėsiu!
ir jis žvalgėsi į šalis savo linksmomis žydromis aki-

mis. stebėjo visa, kas jam buvo brangu: blausų vandenį, 
salas ir saleles, į jų tik Švedijai būdingas uolas, senus 
namus pakrantėse, prieplaukas ir valčių pašiūres... Jam 
taip magėjo ištiesti ranką ir viską iš eilės paglostyti. Bet 
tik apkabino Juhaną ir niklą.

– Ar suprantat, kaip čia gražu? Ar įsivaizduojat, kokie 
jūs laimingi, kad visą vasarą tokioj vietoj galėsit gyventi? 

Juhanas ir niklas atsakė, jog supranta, o Pelia irgi pri-
tarė.

– Tai ko gi nedžiūgaujat?  – paklausė Melkeris.  – La-
bai prašyčiau kaip nors parodyti savo džiaugsmą!

– O kaip?  – paklausė Pelia. Jis buvo septynerių metų 
amžiaus ir nemokėjo džiūgauti palieptas.

– reikia staugti,  – paaiškino Melkeris ir nusikvatojo 
lyg mažvaikis. O tada pats pamėgino sustugti, ir vaikai 
prunkštelėjo iš juoko.

– Baubi lyg karvė, – tarė Juhanas, o Malina subarė:
– O gal dėl visa ko nustokim stūgavę, pirma pažiūrė-

kim, koks tas namas, kurį tu išnuomojai?
Melkeris nesutiko.
– namas nuostabiausias, taip sakė agentas. O juk rei-

kia tikėti žmonių žodžiais. Toks, kad visą vasarą negalė-
si atsidžiaugti, man jis garantavo.
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– O, kad tik greičiau nuplauktume,  – tarė Pelia,  – aš 
tučtuojau noriu pamatyti tą visą džiaugsmą.

Melkeris dirstelėjo į savo laikrodį.
– Po valandos, mielas vaikuti! Tada mes visi būsim 

alkani alkaniausi, ir atspėkit, ką pirmiausia darysim?
– valgysim, – pasiūlė niklas.
– iš tikrųjų. susėsim kieme prieš saulutę ir šveisim 

gardžius pietus, kuriuos Malina pataisys. Ant žalios žo-
lės, suprantat... tik sėdim sau ir visiems aišku, kad va-
sara!

– Oi, – tarė Pelia, – aš jau turbūt imsiu stūgauti.
Bet paskui šį tą sugalvojo. Tėtis sakė, jog dar visa 

valanda kelio, taigi ir šitame garlaivyje atsiras lig valiai 
darbų. daug ką jis jau nuveikė. visus laiptus išmėgi-
no aukštyn ir žemyn, išlandžiojo visus slapčiausius 
kampelius. kyštelėjo nosį į šturmano kajutę ir buvo iš 
ten išvytas. Bandė užsiropšti ant kapitono tiltelio, bet 
buvo nubaidytas. spoksojo atsistojęs į mašinų skyrių, 
kur dundėdami sukosi visokiausi ratai ir velenai. kabo-
jo ant turėklų, spjaudydamas į putojantį nuo garlaivio 
vandenį. Gėrė gaivos ir valgė bandeles priekiniame de-
nyje. Gnaibė bandeles ir mėtė trupinius alkanoms žuv-
ėdroms. Pasišnekėjo kone su visais garlaivio keleiviais. 
Bandė, kaip greitai gali nubėgti nuo vieno garlaivio galo 
iki kito, kiekvienoje prieplaukoje painiojosi po kojų 
garlaivio komandai, kai ši gabeno į krantą bagažą. Taigi 
darė viską, ką paprastai daro septynmetis berniokas ši-
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tokiame šcherų garlaivyje. dabar žvalgėsi į šalis, ar ne-
pamatys dar ko nors naujo, ir štai išvydo keletą keleivių, 
kurių iki šiol nebuvo pastebėjęs. Pačiam priekinio denio 
gale sėdėjo senukas ir šalia jo maža mergytė. Ant suolo 
gretimais stovėjo narvelis, o tame narvelyje buvo var-
nas. Gyvut gyvutėlis varnas. Pelia bemat panoro prieiti 
arčiau. Mat jis mylėjo visokius gyvus padarus, nesvarbu, 
ar jie vaikščiojo, ropojo, ar skraidė padangėje  – paukš-
čius, žuvis ir keturkojus. „Mano mieli gyvuliukai“ vadi-
no visus vienu vardu, prie jų priklausė net varlės, širšės, 
žiogai, vabalai ir kitokia smulkmė.

O štai čia net varnas, tikras varnas!
Mergytė vyptelėjo nuoširdžia bedante šypsena, kai jis 

priėjo prie narvelio.
– Ar čia tavo varnas? – paklausė jis, kišdamas pro vir-

bus smilių ir bandydamas paglostyti paukštį. ir blogai 
padarė. varnas kaptelėjo jam į pirštą, ir Pelia bemat pa-
traukė ranką.

– saugokis kranklio kalios,  – pasakė mergaitė.  – 
Taip, čia mano varnas... juk taip, seneli?

senelis šalia jos linktelėjo galvą.
– Žinoma, žinoma, čia stynos varnas,  – paaiškino jis 

Peliai.  – Bent jau tada, kai ji vasaroja pas mane varnų 
saloje.

– Ar jūs gyvenat varnų saloje? – apsidžiaugė Pelia. –
ir aš šią vasarą ten gyvensiu. nagi tėtis ir mes visi.

senis suklusęs dirstelėjo į jį.
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– Aha, aišku. vadinasi, jūs išsinuomojot senąją dai-
lidės sodybą?

Pelia uoliai linktelėjo galvą.
– Taip, mes. Ar ten smagu?
senis pakreipė į šoną galvą ir tartum susimąstė. Pas-

kui staiga linksmai sukikeno.
– kurgi ne! Žinoma, kad smagu. nelygu, kam kas pa-

tinka.
– kodėl? – paklausė Pelia.
senis vėl prunkštelėjo.
– nagi, pavyzdžiui, ar patinka, kai varva pro stogą, ar 

nepatinka.
– Ar nepatinka,  – lyg aidas pakartojo mergaitė.  – 

Man nepatinka.
Pelia pagalvojo. reikėtų papasakoti tėčiui. Bet tik ne 

dabar. dabar reikia žvilgtelti į varną, žūtbūtinai. Šito-
ji styna tikrai leis pasižiūrėti, aiškiai matyti. Juk labai 
smagu turėti varną, kuris įdomus ir kitiems, o ypač 
tokiam dideliam berniukui kaip jis. Juk pati styna dar 
visai pyplė, gal kokių penkerių metukų, bet dėl varno 
Pelia mielai sutiktų draugauti su ja šią vasarą ar bent 
kol susiras ką nors geriau.

– Aš galėsiu ateiti pas tave kurią dieną,  – nuolankiai 
pasakė jis. – kokiam name tu gyveni?

– raudonam, – atsakė styna. Čia jau buvo šioks toks 
kelrodis, nors ir ne per geriausias.

– Paklausi, kur senis siodermanas gyvena,  – tarė jos 
senelis, – tau bet kas pasakys, supranti?


